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ปิดฉากอย่างงดงามพร้อมด้วยความส�าเรจ็อย่าง

ท่วมท้น ส�าหรับ Road show : นโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม “จากมติ
สมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิสูก่ารปฏบัิตใิน
พืน้ทีใ่ห้เกดิผลเป็นรปูธรรม” ซึง่ส�านกังาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) น�าโดย 
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการ
สขุภาพแห่งชาตยิกคาราวานไปเชือ่มต่อ พร้อมท้ัง
เสรมิแรงให้กบัองค์กรภาคเีครือข่าย

นพ.พลเดช ป่ินประทีป 
เลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ

“การท�าให้นโยบายต่างๆ ของประเทศนี ้มมีติขิองความห่วงใยต่อสุขภาพ หรอื Health in All 
Policies จะต้องสานพลังให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาคประชาชน ที่จะต้องมี 
ส่วนร่วมอย่างแท้จรงิในการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมส่ีวนร่วม” นพ.พลเดช ป่ินประทีป 
กล่าว 

คาราวาน ๔ ภาค ใน ๕ เวทหีลัก มผู้ีแทนจาก ๗๕ จงัหวดั ๘๗๕ คนเข้าร่วม ให้ความส�าคญัใน
การขบัเคลือ่นมตสิมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิ คร้ังที ่ ๙ ทัง้ ๔ ประเดน็ อนัได้แก่ ๑.น�า้ด่ืมปลอดภยั 
ส�าหรับประชาชน ๒.การจดัการและพฒันาทีอ่ยูอ่าศัย ชุมชน และเมอืงเพือ่สุขภาวะ ๓.การสร้างเสรมิ 
สขุภาวะเดก็ปฐมวยัด้วยการบรูณาการอย่างมีส่วนร่วม และ ๔.สานพลังปราบยงุลายโดยใช้พืน้ทีเ่ป็น
ฐาน ซ่ึงทกุประเดน็เป็นสถานการณ์ร่วม ทีท่กุจงัหวดัให้ความส�าคัญ และมหีน่วยงานองค์กรภาคต่ีางๆ 
ในจงัหวัดต่างๆ ด�าเนนิการอยู่แล้ว โดยเวทขีบัเคล่ือนในระดบันโยบายทีจ่ดัขึน้น้ี จะช่วยเสรมิแรงเพิม่
ประสิทธภิาพการท�างานให้ดยีิง่ขึน้  

โดยในทกุเวท ีมกีระบวนการระดมความคดิเหน็ขององค์กรภาคใีนพืน้ที ่เพือ่วเิคราะห์สถานการณ์
ในแต่ละจงัหวัด ท�าให้เกดิกระบวนการวเิคราะห์และก�าหนดเป้าหมายการขบัเคล่ือนงานในระดบัจงัหวดั
ร่วมกนั และฉายภาพความส�าเรจ็ทีจ่ะเกิดขึน้ เมือ่แต่ละจงัหวดัท�างานแบบเชือ่มประสาน ข้ามพรมแดน
ระหว่างหน่วยงาน ซ่ึงกระบวนการนี ้จะท�าให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องมาจบัไม้จบัมอืกนัท�างานต่อไป 

‘Roadshow นโยบายสาธารณะฯ’ สำาเร็จท่วมท้น
ภาคีเครือข่าย ๔ ภาค สอดผสานทำาแผนขับเคลื่อน



มติิปัญหาซบัซ้อนและหลากเสยีงสะท้อนในการแก้ปัญหาของภาคเีครอืข่าย 
๑๑ จงัหวดัภาคกลางและตะวนัตก ‘จดุประกาย’ ให้เกดิการสานพลังความ 
ร่วมมอืสร้างสงัคมสขุภาวะ ตามวตัถปุระสงค์ของการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
“การปฏิรูปสังคมด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
บนพ้ืนฐานปัญญา” เมื่อวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม 
ไมด้า ทวารวด ีแกรนด์ จงัหวดันครปฐม เพือ่หนนุเสรมิการขบัเคลือ่น มตสิมชัชา
สขุภาพแห่งชาต ิคร้ังที ่๙ ไปสูก่ารขบัเคลือ่นในระดับพืน้ที่ 

สทุธพิงษ์ วสโุสภาพล ผูอ้�านวยการส�านกัขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะ
เพ่ือสขุภาพแบบมส่ีวนร่วม กล่าวว่า เวทภีาคกลาง นบัเป็นการประชมุระดบั
ภมูภิาค คร้ังที ่๕ เพ่ือหนนุเสรมิการขับเคลือ่นประเดน็นโยบายสาธารณะในพืน้ท่ี 
โดยมเีป้าหมาย ๓ ประการ คอื ๑.บรูณาการการท�างานร่วมกนัแบบเครอืข่าย 
๒.สร้างความเป็นเจ้าของประเด็นปัญหาและมองความส�าเร็จร่วม ๓.ระดม 
ความคดิแก้ไขปัญหา เกดิความก้าวหน้า มข้ีอเสนอแนะ และปรบัปรงุวธีิการ
ท�างาน สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั สอดรบักับพืน้ที่ 

“การท�างานภายใต้ฐานทนุเดมิทีม่อียูใ่นจงัหวดั จะมพีลงัมากขึน้ เมือ่ม ี
เพือ่นมาร่วมงาน ยกระดบัจาก หุน้ส่วนการท�างาน สูก่ารเป็น เจ้าของร่วมกนั 
วันน้ีเราเร่ิมต้นที ่๔ ประเดน็ ต่อไปก็มีประเดน็อืน่ๆ อกี ซ่ึงกลไกพ้ืนทีก็่อาจน�า 
วิธกีารน้ีไปขบัเคลือ่นประเดน็ต่างๆ ได้อกี”   

ในเวท ี ได้เชญิหน่วยงานหลกัทีเ่ป็นผูพ้ฒันาประเดน็มตสิมชัชาสุขภาพ 
แห่งชาตคิร้ังที ่๙ มาเป็นผูน้�าเสนอข้อมลู พร้อม “อพัเดท” ความคบืหน้าให้แก่ 
ผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนจดักลุม่ย่อย ‘ระดมสมอง’ ตามภาคเีครอืข่ายทัง้ ๑๑ จงัหวดั 
เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูสถานการณ์ บรูณาการแผนงาน โดยมเีป้าหมายหนึง่เดยีว 
คอื สขุภาวะทีด่ขีองประชาชนในพืน้ที่

สนัต ิจียะพนัธ์ สมชัชาสุขภาพจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มองว่า ข้อจ�ากัด
อย่างหนึง่ในการท�างาน คอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่บางแห่ง ยงัไม่เข้าใจ
แนวคดิการแก้ปัญหาของภาคประชาชน จงึไม่ร่วมสานพลงัเท่าทีค่วร เช่นเดยีว
กับชมุชนเจ้าของปัญหา ถ้าไม่ลกุข้ึนมาท�างาน รอคอยแต่ความช่วยเหลือ คงไม่
เกดิการเปลีย่นแปลง  

เกรยีงไกร ชช่ีวง เครอืข่ายกะเหรีย่งเพือ่วฒันธรรมและสิง่แวดล้อม 
จังหวดัราชบุรี มองว่า แรงบบีคัน้ทางด้านเศรษฐกจิ ท�าให้ทกุคนลมืเรือ่งสขุภาพ
ของตวัเอง ซึง่หลงัจากนี ้ ต้องบรูณาการความร่วมมอืทกุภาคส่วน ทัง้กลไกภาค
เอกชน สือ่มวลชน จงัหวดั และภาคประชาชน เพือ่รณรงค์แก้ปัญหาร่วมกัน

เรณู แก้วนลิทอง ส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) นครปฐม กล่าวว่า 
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ภาพความร่วมไม้ร่วมมือ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และ
มติรภาพของตวัแทนหน่วยงานและองค์กรทีเ่กีย่วข้องในระดบั
พืน้ที ่ คอืรปูธรรมความส�าเรจ็ทีจ่บัต้องได้โดยไม่อาจปฏิเสธ 
ทีก่่อให้เกิดบรรยากาศของการ “สานพลงั” อย่างพร้อมหน้า
พร้อมตา ทีเ่ตม็ไปด้วยความชืน่มืน่

สทุธพิงษ์ วสโุสภาพล ผูช่้วยเลขาธกิารคณะกรรมการ
สขุภาพแห่งชาต ิและผูอ้�านวยการส�านักขบัเคล่ือนนโยบาย
สาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมส่ีวนร่วม หน่ึงในก�าลังหลักทีร่่วม
คาราวาน Roadshow ทัง้ ๔ ภาค สรปุภาพรวมของทัง้ ๕ เวที
ว่า ได้รบัความสนใจจากภาคเีครอืข่ายทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ป็นอย่างดี 

“message หลักที่ เราส่ือสารในแต่ละเวทีเป ็น 

การสือ่สารในกระบวนการเดยีวกนั หนึง่ คอื การขบัเคลือ่น
นโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนร่วม สอง คือใช้มตสิมชัชาสขุภาพ
แห่งชาติ ครัง้ที ่๙ ทัง้ ๔ ประเดน็ และ สาม เชือ่มต่อกลไก
หน่วยงานองค์กรภาคีในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับมติเหล่านั้น” 
สุทธพิงษ์ ระบุ 

ส่วนของการด�าเนนิการในขัน้ต่อไป จะมกีารสร้างทีม
กระบวนการขบัเคลือ่น และการตดิตามความก้าวหน้าแบบ
เสริมพลงัในระดบัพืน้ทีร่่วมกนั การขยายผลในรปูแบบต่างๆ 
ทีแ่ต่ละจงัหวัดได้ร่วมกนัออกแบบ และน�าผลไปแลกเปลีย่น
เรียนรู ้ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ 
ต่อไป 

www.facebook.com/NHCO.thai www.nationalhealth.or.th

ทาง สสจ. ได้เชญิทกุภาคส่วนร่วมกันร่างแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเดก็ จงัหวดั
นครปฐม ปี ๒๕๖๐-๖๔ โดยมเีป้าหมายส�าคัญ คอื เยาวชนในจงัหวดัของเรา 
ต้องมสุีขภาพดทีัง้ EQ และ IQ มวีนิยั มคุีณธรรม ก้าวสู่สังคมอย่างมคีณุภาพ

ด้าน พงษภทัร หงส์สุขสวสัดิ ์ สมาคมผูบ้รโิภคภาคตะวนัตก จงัหวดั
สมทุรสงคราม ระบวุ่า ในเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคมนี ้ สภาผู้บรโิภคจังหวดั
สมทุรสงครามจะเป็นหลัก ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ สสจ. อปท. ท�าแผนที ่
ตูน้�า้ดืม่ในจงัหวดั โดยมอีาสาสมคัรพืน้ทีล่ะสองคน ออกแบบส�ารวจและวธิกีาร
เกบ็ข้อมลูร่วมกนั 

พดูได้ว่าเวลา “2 วนั - 1 คืน” ทีภ่าคีเครอืข่ายพืน้ทีภ่าคกลาง ๑๑ จงัหวดั
มาผนกึก�าลัง ความคิด สตปัิญญา เพือ่น�าประเดน็นโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ
ไปขบัเคล่ือนสู่ภาคปฏบิตั ิถอืว่าคุม้ค่า และแน่นอนว่า ทกุๆ ประเด็นทีมี่ความ
คบืหน้า จะได้มารายงานใน การประชมุสมชัชาสขุภาพแห่งชาตคิร้ังท่ี ๑๐ ใน
เดอืนธนัวาคม ๒๕๖๐ นี ้

ข้อจ�ำกัดอย่ำงหนึ่งในกำรท�ำงำน คือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบำงแห่ง ยังไม่เข้ำใจแนวคิด
กำรแก้ปัญหำของภำคประชำชน จึงไม่ร่วมสำนพลัง

เท่ำที่ควร เช่นเดียวกับชุมชนเจ้ำของปัญหำ  
ถ้ำไม่ลุกขึ้นมำท�ำงำน รอคอยแต่ควำมช่วยเหลือ 

คงไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง  

สนัต ิจยีะพนัธ์
สมัชชาสขุภาพจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

‘สานพลงั’ ภาคเีครอืข่าย
สร้างมติใิหม่ในการแก้ปัญหาสขุภาวะ 

สทุธพิงษ์ วสโุสภาพล
ผูช่้วยเลขาธกิารคณะกรรมการ

สขุภาพแห่งชาติ


